
KARLSTADS KOMMUN

SÄRSKILD FÖRORDNAD 
VÅRDNADSHAVARE 

FÖR ENSAMKOMMANDE
UNGDOMAR



VARFÖR BEHÖVS SÄRSKILD 
FÖRORDNADE VÅRDNADSHAVARE?

Karlstads kommun tar emot ungdomar som kommer till 
Sverige utan föräldrar. Under asyltiden får ungdomen en god 
man. Om ungdomen är under 18 år och fått uppehållstillstånd 
ska den gode mannen istället ersättas med en särskild förord-
nad vårdnadshavare.

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ansvarar 
för att en särskilt förordnad vårdnadshavare blir tillsatt.

VAD GÖR EN VÅRDNADSHAVARE?  
De flesta ensamkommande ungdomar Karlstad kommun tar 
emot bor på särskilda boenden. Det är boendepersonalen som 
har ansvar för det praktiska och den dagliga omsorgen om 
ungdomen.

En särskild förordnad vårdnadshavare har ansvar för att se till 
att ungdomen får omvårdnad, trygghet och en god fostran.  
Vårdnadshavaren ska tillsammans med boendepersonal hjälpa 
och stötta ungdomen i olika frågor och kontakter. 

Vårdnadshavaren ansvarar för bland annat kontakter med 
skolan, Skatteverket och socialtjänsten samt att se till att ung-
domen får de ersättningar och bidrag den har rätt till, såsom 
studiestöd från CSN. Vårdnadshavaren har ingen försörjnings-
skyldighet gentemot ungdomen. Många ungdomar kan även 
behöva stöd och hjälp i att kontakta sin släkt.



VEM KAN BLI VÅRDNADSHAVARE 
OCH HUR GÅR DET TILL? 

Den person som utses till särskild förordnad vårdnadshavare 
för en ungdom bör ha goda kunskaper om samhället och 
kunna hjälpa ungdomen med olika myndighetskontakter. Man 
bör ha tid att träffa ungdomen vid åtminstone ett tillfälle per 
vecka. Man kan även bli vårdnadshavare som par, om man är 
gift eller sambo. 

Är man intresserad av att bli särskild förordnad vårdnadshavare 
till en ensamkommande ungdom anmäler man sitt intresse 
till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Handläggare 
på Avdelningen för nyanlända avgör om personen är lämplig 
att utredas som vårdnadshavare. Handläggaren träffar då den 
eventuellt blivande vårdnadshavaren för att prata om vilka 
möjligheter personen har att tillgodose ungdomens behov. En 
kontroll av polis-, kronofogde- och socialregister görs. I utred-
ningen kan även en träff med samordnarna för ungdomarnas 
boenden samt med överförmyndarnämnden ingå.

När en ungdom fått uppehållstillstånd och behöver en vård-
nadshavare sker en matchning av en utredd vårdnadshavare 
med ungdomen, då de får presentera sig för varandra. Ungdo-
men får skriva under ett accepterande av vårdnadshavaren och 
vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget. 

Det är tingsrätten som fattar beslutet om att tillsätta en sär-
skild förordnad vårdnadshavare för en ungdom, på förslag av 
arbetsmarknads- och socialnämnden. Den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren får ersättning för sitt uppdrag via överför-
myndarnämnden.



VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 

Avdelningen för nyanlända.

KONTAKT: 
Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.

BESÖKSADRESS:
Regementsgatan 17, Karolinen.


